
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา  คณบดี          ประธาน 
๒. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
๔. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ                                              

๕.  ดร.สมบูรณ์ นิยม    ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพทางการศึกษา  กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
๗.  ผศ.ภคินี  คงสิบ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    กรรมการ 
๘.  ผศ.วโิรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป   กรรมการ 
๙.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 ๑๐.นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   กรรมการ 
๑๑.นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ  

       ๑๒.นายประยุทธ  สุระเสนา   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์- 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ 

๑๓.ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม         กรรมการ 
      ๑๔.นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
      ๑๕.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กรรมการ 
      ๑๖.นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี             กรรมการและเลขานุการ 

      

ผู้ไม่มาประชุม 
ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย ์    หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑. การแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
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                   ประธานแจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ตามค าสั่งที่ ๓๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี ้

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.ประจักร์   รอดอาวุธ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.ธาตรี   จีราพันธุ์   เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย 
นายประยุทธ   สุระเสนา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี 
ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี 
นางสาวพรสิริ  เอี่ยมแก้ว เป็นผู้ช่วยอธิการบดี 
รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
                                      ส านักงานอธิการบดี 

        ๑.๒  ประธานแจ้งก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน 
๒๕๕๖   และในวันที่  ๒๗ – ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี   และในระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จะจัดการอบรมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ   จึงขอให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน   หากมีผู้ไม่สามารถเข้ารับการ
อบรมได้ขอให้บันทึกชี้แจงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด้วย 
         ๑.๓  การเปิดรับพนักงานราชการ 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออัตราก าลังพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน ๑ อัตรา  โดยจัดท ารายละเอียดจัดส่งมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
         ๑.๔  การปรับเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
       ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับเงินเดือนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามบัญชีที่
แนบ (เอกสารประกอบการประชุม)   และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการปรับฐานเงินเดือน
ด้วย  และจะมีการตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนทั้งระบบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  
         ๑.๕  การตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ 

     ประธานแจ้งเรื่องกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้าตรวจเยี่ยมชมเพ่ือประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนความร่วมมือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP และเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  จึงขอเชิญหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุม มผช. ศูนย์วิทยาศาสตร์  ตามก าหนดการที่แนบ 
          ๑.๖  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบสอง) 
        จากการรายงานตัวของนักศึกษา  มีสาขาวิชาฟิสิกส์  จุลชีววิทยา  มีนักศึกษามารายงานตัว
น้อย  จึงจะมีการรับนักศึกษาเพ่ิมเติมรอบสอง  รับสมัครในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตาม
รายละเอียดในประกาศ 
          ๑.๗  การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
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        จัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๓ – ๗  มิถุนายน ๒๕๕๖  จึงมอบหมายให้  นายวิฑูร  สนธปิักษ์ รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ที่เข้ารับการปฐมนิเทศด้วย 
    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยแก้ไข ผู้เข้าประชุมรายที่ ๑๖ นางนิภาพร ค าตัน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

       ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอสรุปงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เงินแผ่นดินและเงินรายได้)  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ดังนี ้

- เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐  
         ใช้ไป ๗,๐๒๐,๗๐๙.๘๔ คิดเป็น ๖๔.๔๕ % 
         คงเหลือ ๓,๘๗๒,๐๕๕.๑๖ คิดเป็น ๓๕.๕๕ % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
ใช้ไป ๒,๗๖๐.๔๒๖.๘๐  คิดเป็น ๔๓.๗๙ % 
คงเหลือ ๓,๕๔๒,๗๗๓.๒๐ คิดเป็น ๕๖.๒๑ %     

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑  การปรับปรุงหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารในหน้าที่ ๓  รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยซึ่งต้องการให้มีการเปิด
รายวิชาคู่หรือเกลี่ยรายวิชาไปตามคณะอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะวิชาใกล้เคียงกัน  เพ่ือให้มีรายวิชาเลือกเพ่ิมขึ้น  ให้มีการ
ยืดหยุ่นและเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาด้วย  จึงให้สาขาวิชาประชุมเพ่ือพิจารณาและจัดส่งถึงมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖  และจะน าไปประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นี้  เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรและปรับปรุงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์  มอบให้ ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิด
จุ้ย  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบให้ นายวิฑูร  สนธิปักษ์   และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มอบให้ ผศ.
ภคินี  คงสิบ   และ ผศ.ดร.ธติิมา  บุญเจริญ ท าหน้าที่ประสานงานอาจารย์ในสาขาวิชา   
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    ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
    - นายชม  ปานตา  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  แจ้งว่าวัตถุประสงค์

ของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เช่น ในการเลือกเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต้องการให้มีความรู้เชิงค านวณ  การให้คณะ
อ่ืนสอนอาจจะไมส่ามารถสอนแทนได้  และอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด หากต้องการให้แตกรายวิชาประสงค์ให้
เป็นรายวิชาที่อยู่ในคณะเดิม 

    - ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แจ้งว่าการให้
นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาที่ก าหนดไว้เพ่ือต้องการให้นักศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน    มีคุณสมบัติครบตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหมวดการศึกษาวิชาทั่วไป  และการแตกรายวิชาเพ่ิมขึ้น  จะท าให้กระทบกับปัญหาอื่น ๆ เช่น การ
จัดท ารายละเอียดรายวิชา  และการมีนักศึกษาเรียนมากเกินไปต้องค านึงถึงคุณภาพการสอนด้วย  จึงเห็นควรมี
กรรมการตัวแทนในระดับคณะเข้าประชุมเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 

    ผศ.วิโรจน ์   จันทร์จิตวิริยะ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แจ้ง
ว่าไม่ควรให้มีการเลือกเรียนเฉพาะที่ก าหนดให้  ควรจะแยกเป็นกลุ่มอ่ืน ๆ และเปิดทางเลือกให้นักศึกษาได้มีทางเลือก
เพ่ิมข้ึน  และด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
      ผศ.ภคินี  คงสิบ หัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ขอให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยว่า  มีความประสงค์ให้มีการเปิดรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ซึ่งเดิมสอนร่วมกันกับ
ภาควิชาพลศึกษา  ท าให้การสอนอาจแตกต่างกันและไม่ตรงตามเนื้อหาที่ก าหนดตามค าอธิบายรายวิชา   ซึ่งควรให้
สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับผิดชอบสอนรายวิชาดังกล่าวไป   และให้ภาควิชาพลศึกษาเปิดรายวิชาใหม่ของ
ตนเอง     

    ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่าบางสาขาวิชา
ควรเปิดโอกาสให้ให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกรายวิชาอ่ืน ๆ แทน  

    นายประยุทธ สุระเสนา  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   แจ้งว่าตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ยังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการ  แต่ทราบถึงแนวทางต่าง 
ๆ   และการปรับเปลี่ยนจะมีการปรับในทุกกลุ่มวิชาและจะมีผลกับนักศึกษาใหม่เท่านั้น 

        ประธานสรุปว่าจะน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  ในขณะนี้ยังไม่สมควรยืดหยุ่น  
และควรมีการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและด าเนินการให้ถูกขั้นตอน                                            
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๕.๒  การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ. ๗) 
   ประธานให้จัดส่ง มคอ. ๓  มคอ. ๕  และ มคอ. ๗    ให้สง่ถึงส านักงานคณะภายในวันที่  
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖     
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๕.๓ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ ๖ เดือน) ตัวบ่งชี้ด้านวิชาการ 
   ประธานมอบหมายให้ นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   แจ้งต่อที่ประชุม 
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   นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  แจง้ว่า ปกติการประกันคุณภาพภายในจะเป็นการรายงานเป็น
รอบปีการศึกษา  ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบไว้แล้ว  แต่นโยบายใหม่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในให้มีการรายงานในรอบ ๓ เดือน  ๖ เดือน  ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน    ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้
จะด าเนินการรายงานตามที่มีข้อมูลอยู่ ณ ปัจจุบัน   
  มติที่ประชุม มอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการ
ต่อไป 
  ๕.๔  การไปสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการวิจัย  ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์  ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  และท่ีประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเสนอให้ตั้งเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาไว้  แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ  จึงควรก าหนดเกณฑ์ไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป 
   - ในครั้งนี้ ควรอนุมัติในวงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท  (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินเจ็ดหมื่นบาท)   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  ๕.๕  การแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์  แอดมิชชั่น 
   ประธานมอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม 
   นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  แจ้งวา่ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์สอบสัมภาษณ์
แอดมิชชั่น  ในวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบนักศึกษาภาคปกติ  รอบสอง  ใน
วันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และกรรมการรับรายงานตัวในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จึงขอให้หัวหน้า
สาขาวิชาแจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์ม  จัดส่งภายในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๕.๖  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ าปี ๒๕๕๖   
   นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  แจ้งวา่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดจัดกิจกรรมใน
โอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับการจัดกิจกรรมไว้และจัดสรร
งบประมาณให้  จะมีทั้งกิจกรรมบังคับ  และสาขาวิชาสามารถเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ ตามที่เห็นสมควร  
       - ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดในรูปแบบนิทรรศการ  การทดลองปฏิบัติจริง  และท าการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดนักเรียนเข้าร่วมชมและทดลองให้เห็นภาพจริง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑   ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  แจ้งเรื่องการรับการตรวจเยี่ยมเพ่ือ

ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนความร่วมมือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ  เพ่ือเป็นหน่วยตรวจมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะมาท าการประเมินเพ่ือเป็นหน่วยการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ในวันที ่๒๔  เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ  ณ  
ห้องประชุม มผช. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๖.๒ นายประยุทธ   สุระเสนา  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งว่า
นักศึกษา ชื่อ นายทศพร  วันทอง  วิชาเอกทรัพยากรมนุษย์  มีผลการเรียนติด I ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒  ทาง
สาขาวิชาจึงแก้ไขเกรดในภาคเรียนถัดไปเป็น E   ต่อมานักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนถัดไปผลการเรียน 
C+  ขณะนี้นักศึกษาได้ท าเรื่องขอจบการศึกษาแต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากในระบบผลการเรียนยังคงเป็น E ดังนั้นจึง
ต้องให้ส านักงานส่งเสริมวิชาการเป็นต้นเรื่องในการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


